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ZYWY 

Miłośnicy F edry - a 
któż jest odporny na wdzięk jego kome
dii? - zauważyli niechybnie, że recepcja 
tego pisarza przechodzi w teatrze głębo 
kie przeobrażenia . To co jeszcze Boy na
zyu:ał „stylem fre drowskim" staje się po
jęciem historycznym na określenie wdzię 
cznego, ale i nieco koturnowego sposobu 
pokazyu;ania go na polskich .<ic1:mach., po
łączonego z wyławianiem tysiąca smacz
ków i możliwości, jak ie kryły się i kryją 
V' :.ręcznej ewokacji kostiumu i tego, co 
nazywa się czasem stylem epoki. Tak ow 
„styl fredrowski", będący chlubą polskie
go teatru co najmniej przez sześćdziesiąt 
lat, przeżywa się w naszych oczach, a je 
go miejsce zajmują - wstyd napisać -
najrozmaitsze próby grania. Fredry bądź 
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w konwencji czystej groteski i w zbudo
wanych ze slomy dekoracjach (Gruda, Ki
lian), bądź w daleko idących uproszcze
niach i odpowiedniej scenicznej adaptacji, 
zmierzającej do zbudowania na fredrow
skiej kanwie atrakcyjnego i rytmicznego 
widowiska (Krygier), bąd · wreszcie stwo
rzenia np. z „Gwałtu co się dzieje" li
bretta do big-beatowego wieczoru teatral
nego z zespołem instrumentalistów na 
scenie i nieodłącznym przy śpiewaniu 
m ikrofonem„. (Komarnicki). 

Nav.;et najwybitniejsze dzi ' realizacje 
Fredry są jawnie rewizjonistyczne wobec 
Boy'owego ideału inscenizacyjnego. War
szawska „Zemsta" Holoubka czy - zwla
szcza! - wrocławska Krasowskiego mo
gą służyć za przykład współczesnego od
czytywania Fredry poprzez pryzmat do
świadczeń teatralnych i społecznych na
szej epoki . Jest w tym jakby echo i kon 
tynuacja tych bojów o egzegezę i trakto
wanie interesującego nas pisarstv.;a, iakie 
przed c=terdziestu laty toczył z literacką 
konserwą i rodzimym Ciemnogrodem au
tor „Obrachunków fredrowskich". Jest 
podobna nieufność do oficjalnej wykładni 
i podobny szacunek dla świetności dzieła 
jakie pozostawił po sobie autor „Zemsty". 
W jego kolejnych realizacjach coraz częś
ciej konwencja ustępuje miejsca .potrz~ 
bie ponownej weryfikacji, tradyc)a co•cr 
się przed współczesną ambicją i 'tGSpół
czesnym niepokojem. Rodzi s ię przed na
mi n o w y Fredro, zachowujący pieczo
łowicie uroki swego języka, a równocześ
nie poddany innej 'optyce i innej świado 
mości widoumi. 

Nie jest to, jak wiadomo, pierwsza fre
drowska rewoluc.1a w polskim teatrze. 
Palma. pierwszeństwa należy tu niewąt
pliwie do Tadeusza Pawlikowskiego, kró
ry 25 października 1893 odważył się wy-
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stawić w teatrze krakowskim graną d~iś 
u na:; komedię nie w trojach wspólczes
n ych, co było regulą, ale „wedlug wzo
rów z 1814 r." . „Rozkosz bylo patrzeć na 
salon utrzymany wybornie w stylu em
pire" - pisal wówczas rzewnie sprawo
zdawca „Czasu" dodając wiarygodnie: 
„ W yglądalo to i,stotnie jak obrazek". Tak 
powstał „styl fredrowski" - „fredrowski 
fraczek" i „fredrowski garnitur mebli" -
by przetrwać bez większych zaburzeń aż 
do lat sześćdziesiątych i początku lat sie
demdziesiątych następnego wieku. Do 
t ych niespckojnych lat, kiedy to przes tało 
się zanować t.rndycję a gromada konte
statorów zabrała się do samodzielnego od
czytywania kla yki nie uznając, bo już do 
tego doszlo, żadnych świętości! 

„Szuby panieńskie", jakie prez~ntuj.~ 
dziś Pafi.slwu Stary Teatr w ?·ezyseni 
Marka Walczewskiego, cale są również z 
tego niepokoju. Od'ti;ażyliśmy się pO?ni
nąć świetną tradycję, by spojrzeć na uro
czą komedię o magnetyźmie serc i pozor
nej - być może - naiwności mlodyc!i 
nie poprzez sentymentalne wzruszeni,e 
i czułostkou;y komizm, ale z większym 
zaufaniem do realizmu i przekory starego 
mistrza, Nie zawsze pisywał on pr::ecież 
grzeczne opowiastki, a wnikliwa analiza 
np , „Zemsty" wykazuje niechybnie, że 
stary Fredro nie bez kozery ma na swym 
koncie pewną ilość wierszy i epigramów 
niekoniecznie wchodzących w zakres lek
tury szkolnej ... Walczewski przystępujac 
do realizacji „Slubów" zadał sobie pod
stawowe pytanie w jakiej sytuacji rozgry
wa się w istocie akcja komedii. Zapy1al, 
kto jest jej bohatereni i jakie postawy 
reprezentują naprawdę uczestnicy :::.da
rzeń. Odpowiedź znajdziecie Państv·o na 
scenie. Odczytane w ten sposób „Slu~y" 
wydają się komedią znacznie mqdrze1sza 



i głębszą od dotychczasowych stylizac.1i. 
Posiadają rzetelną realistyczną m otyu;a 
c :i ę nie tracąc niczego z lekkości i wdzię
ku, co przyniosło w sumie odświeżenie 
wątków tematyczny ch i glębszą, bo bar
dziej wspólczesną wykładnię wydarzeń. 

Wykładnia ta zmienia się w 1·ękach 
Walczewskiego w wnikliwą anal izę po
staw, odkrywając w fredrowskiej grze 
uczuć i przekory dwa nie tyle historycz
ne, He uniwersaln e wzory zachowań. Dwa 
diametralnie różne sposoby fascynacji, 
która od wieków jest źródłem trwałości 
11aszego gatunku. Jeden z nich jes t mode
lem miłości użytkowej i konwencjonalnej, 
poddane j oddzialywaniu świadczeń bar
dzie} wymiernych niż wzruszenie i praw
d~'.. Drugi natomiast wydaje się jego za
przeczeniem. Przykładem związku wy
pływającego z bardzie j autentycznych od
czuć i war tości. Podobnie zresztą Dobrój
ska i Radost przestają być w te j relacj i 
dobrotliwymi rezonerami. Ona zostaje 
u;zbogacona o taktowną mądrość i gorycz 
swoich lat, on natomiast wyposażony w 
niektóre przynajmniej prawdy psycho
analizy i psychologii glębi, w całą jej wie
dzę o kompensacji i działaniach zastęp
c:ych . 
Proszę się nie obawiać: będzie to w dal

s:ym ciągu ten sam fredrowski Radost, 
jak iego przed piętnastu laty gral na na
s:ej scenie Zdzislaw Mrożewski w przed
stawieniu reżyserowanym przez Romana 
ZCLwistowskiego. Wybitny aktor konty
nuowal tą rol.ą wielką tradycję podtrzy 
mywaną przez lata przez Aleksandrn Ład
na wskiego, Wincentego Rapackiego, Józe 
fa Rychtera, Mariana Jednowskiego, Lud
wika Solskiego, Leona Stępowskiego, An
toniego Siemaszkę czy Włodzimierza So 
biesława - aby wym·ienić t ylko najwy
bitniejszych twórców tej postaci. Nasz 
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Radost będzie jednak równoczesnie Ra
dostem nieco innym, bardziej bliskim 
i zrozum.iałym dla widza, Radostem pod
danym odczuciom i prawom, jakie dzi · 
właśnie nurtują oba nierozlqczne elemen
ty naszego teatru, t j . widownię i, scenę. 
Nie jest to przy tym, b?·oń Boże, zamach 
na walor tego dojrzewajll;cego wciąż jesz
cze pisarstwa. Przeciwnie: będzie to pel
na szacunku próba kontynuowania świet 
nej fredrowskiej tradycji, tyle że nie 
przez jałowe powielanie, lecz przez szu
kanie własnych treści i znaczeń wielkiej 
komedii . Wlasny ch interpretacji i środ
ków wyrazu. Tylko bowiem taka ma ·li
u:ość w ydaje się ponętna dla zespołu po
siadającego ambicje samodzielnej pracy 
i nieodłącznego, związanego z nią ryzy
ka ... 
Debiutujący na naszej scenie reżyser, 

aktor S tarego Teatru Marek Walczewski, 
w sposób zaslugujący na uwagę rozszerza 
t eren poszukiwań, które od pewnego cza
su zmierzają konsekwetnie, acz różnymi 
drogami, do kolejnej w historii polskiego 
teatru rewaloryzacji fredrowskiego stylu 
i fredrowskie j tradycji. W czasach wydat
nego obniżenia autorytetów artystycz
nych i pleniącej się mody na różne, nie 
zawsze najpierwszej jakości fascynacje 
i odkrycia współczesnego teatru i współ
czesnej literatury, takie sięgnięcie przez 
debiutanta do tego, co w polskiej litera
turze dramatycznej najcenniejsze i naj 
wdzięczniejsze zarazem, a w kulturze 
i świadcnności narodowej odpowiednio 
spetryfikowane i zakorzenione - wydaje 
się być aktem odwagi artystycznej, wy
znaniem wiary w żywotność i wielkość tej 
literatury, nieśmialym hołdem złożonym 
Jednemu z Największych przez grono 
u·ykcn:iwców - i entuzjastów zarazem. 
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STENDHAL 
OMIŁOSćI 

Siła, rozum, głęboka roztropność ___,_ 
czy to jest to, co rodzi miłość? 

Szlachetne zalety, które nas zachwy
cają, czułość, brak próżnego wyracho
wania, zdanie się na odruchy serca, 
zdolność odczuwania szczęścia i odda
wania całej duszy wyłącznie jednej 
myśli , ta s i a c h a r a k t e r u, jaką 
ma człowiek, gdy go unosi miłość, ta 
wzruszająca słabość z chwilą, gdy mu 
pozostanie tylko krucha podpora ro
zumu, słowem, cudowne uroki ciała 
i ducha - tego nie ma w posągach 
an tycznych. 
VJynika to stąd, że u nowoczesnych 
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miłość istnieje prawie zawsze poza 
małżeństwem, u Greków nigdy. Posłu
chajmy nowoczesnych mężów: więcej 
pewności i mniej rozkoszy. U Greków 
publiczność mówiła jak mąż, u nas 
jak kochanek. U Greków republika -
to znaczy bezpieczeństwo, szczęście 
i życie obywatela - czyniła cnoty 
małżeńskie świętością; u nas, w naj
lepszym wypadku, zyskują te cnoty 
milczenie. Rzecz dość znana, iż mogą 
rodzić miłość jedynie u starego kawa
lera, lub u jakiegoś zimnego mło
dzieńca pożeranego ambicją. 
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Ona siq obawia, !e go odbijemy ... 
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STENDHAL 
CZTERY RO 
DZAJE MI . . 

ŁOSCI 

. . .Istnieją cztery odmiany miłości: 1. 
Miłość fizyczna, owa miłość zwierząt, 
dzikusów i ogłupiałych Europejczy
ków. 2. Miłość namiętna, czyli miłość 
Heloizy do Abelarda i Julii d'Etange 
do Saint-Preux.3. Miłostka, która ba
wiła Francuzów w wieku osiemna
stym i którą z takim wdziękiem malo
wał Marivaux, Crebillon, Duclos i pa
ni d'Epinay. 4. Miłość z próżności, ta, 
która kazała księżnie de Chaulnes po
wiegzieć w chwili ślubu z panem de 
Giac: „Dla mieszczanina księżna nie 
ma nigdy więcej niż trzydzieści lat". 
Szaleństwo, które sprawia, że widzi-

IO 
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my w przedmiocie swej miłości wszel
kie zalety, nazywa się w towarzystwie 
pani Gherardi kry st a 1 i z ac ją. 
( ... ) 
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STENDHAL 
SIŁA WNIE 
SŁAWIE 

Publiczność ma tak doskonałe, choć 
niejasne wyczucie idealnego piękna 
nowoczesnego, że stworzyła dla niego 
słowo e 1 e g a n c j a. 
Co widzimy w elegancji? Przede 
1 ~zystkim brak tej całej części siły, 

która nie może zamienić się w zręcz
ność . 
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STENDHAL 
o TEMPERA 

MEN CIE 
ZO~CIOWYM 

Gwałtowne uczucia, nagłe i porywcze 
odruchy, wrażenia równie szybkie 
i zmienne jak u sangvvinika; ale po
nieważ każde wrażenie jest znacznie 
silniejsze, staje siQ w danej chwili 
jec;;zcze bardziej \.Vszechwładne. Ogień, 
który trawi żółc~owca, wy\voluje bar
dziej bezwzględne, bardziej eksklu
zywne, bar_P.ziej niestałe myśli i uczu
cia. 

Ten ogień wywołuje w nim ciągłe 
uczucie niepokoju. ów stan błogości, 
który z taką łatwością osiąga sangwi
nik, pozostanie dla żółciowca uczu
ciem na zawsze nie znanym. On może 



zaznać wytchnienia jedynie w nad
miernym działaniu. Ten człowiek wy
żywa się tylko w wielkich porywach, 
kiedy niebezpieczeństwo lub trudność 
wymaga od niego wszystkich sił, kie
dy w każdej chwili jest tego w pełni 
i całkowicie świadomy. Żółciowca 
zmusza do wielk~-ch rzeczy jego budo
wa fizyczna. 

S THNDl/,\ l . „WYBÓR Z PISM RÓŻN"'\" CH" 
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, . . z przemow1en1a KOŹMIANA 
do aktorów wygłoszonego 

18. X. 187J 
Obejmując na jaki' czas ogólny zarząd teatru krakowskiego, chciałem wa , 

Szanowni Artyści, powitać, a zarazem przed tawić wam waszego reżysera, p. Rych
tera, który z zamiłowania do sztuki dramatycznej i przez wdzięczną dla Krakowa 
pamięć trudnego podjął ię zadania. ( ... ) Co do mnie, będę 10ię starał za jego pomocą 
utrzymać teatr na należnym mu stanowisku a odpowiednim intelektualnemu i nau
kowemu posłannictwu Krakowa. Tutej zy teatr po<;tawiony w trudnych a nieraz 
przykrych warunkach, nic możr pod wielu względami dosięgnąć doskonałości teatru 
warszaw kiego ani też znakomitych l<'alrów za~raniczn eh; są jednak strony, przez 
które wznieść się może ponad zwvkł · poziom i przewyższyć nawet Warszawę. 
Najlepszym do tego środkiem jest bogaty a wy borowy rep!'rtuar. Tu w pierwszym 
rzędzie stawiam utwory narodowe, które już zaszczytn w naszej literaturze zaj
mu· miej ce. Będą one miały pierwszeństwo nad innymi. .Jt'dnak, aby mogły być 
często, a więc z korzyścią dla publiczności, artystów i teatru wysta'"iane, winna 
nastąpić zmiana i reforma nie tyle w wyobrażeniach, jak raczej w zwyczajach tu
tejszej publiczności. Winna. ona liczniej uczę. zczać na przedstawienia wyborowych 
sztuk polskich. U narodów cywilizowanych arc~ dzieła nie starzeją ię i za.w ze obu
dza.ją zajęcie; u na dotąd niestety inaczej się rzN·zy mają; u nas wprawdzie 
wsz sey oddają hold wielkiemu talt:ntowi Fredry lecz Fredro nie ściąga już 1m
bliczności do teatru. Fredro jui. znany i Fredro już O!:'rany ! Są to frazesa . a ra
czej ka.c·erstwa, które często sł · 7)my. 

Tymczasem „Sluby panieńskie", „Pan Jowialski". „Zemsta" mogą by<' na pa
n1ięć :man!' i wciąż grane. a przecież ni dy o~ranymi być nie mogą. równie Jak 
„S\\-iętoszek", „Skąpiec" i „Mizantrop", bo w nich prawda, życie, swieżość i ja.kiś 

niezrównany urok nie:mierleluo· ci. Ni obecność wi~e publiczno 'ci na przed ta
wieniach tych utworów je t h lko wskazówką, .i: •1ie ma ona jeszcze prawdzlw go 
.1:amiłowania. teatru. (.„) 

Zara.z po znanych znakomitych utworach naszej lltcratlll'~ pierw ze winny 
zająć miejsce nowe, oryginalne uhvory dramatyczne· wszędzie je t to najważniej
szy dział; u nas nic doszli'my jeszcze pod tym względem do równowagi. Dział 

nowych utworów w bibliotekach teatralnych jest może najliczniejszy, w repertoarze 
zaś zajmuje on najmniej miejsca. A przecież nowe oryginalne sztuki to głó\ na 
podpora teatru, to jego żywotne ily, jego że lak powiem, odmładzanie. Dołożę też 

starania, aby wszelkie nowe utwory godne grania najpierwej na na zej ukazały się 
scenie. Nie mogę jednak podzielać :zdania, ii należy wszv tko, co nowe i or ginalne, 
grać i przedstawiać, choćby to miało utworzyć zcng nudnych przed tawień i upa
dłych sztuk. Nic pojmuj , jaka nio·i b)Ć korZ)l·ć z tych publicmych egzekucji; 
jeżeli idzi o przykład, to doświadczenie uczy, iż nikO'!O one nie odstraszają, a teatr 
drogo ko ztują. ( ... ) 

A teraz koi1cząc nie 11owiem, że l atr je t "wiątynią, a wy kapłankami i ka
J>lan:imi, przesada bowiem wszystko psuje; tile zdaje mi się, że aby wa zachęcić do 
µracy i wytrwało· ci, aby obudzić w wa zapal, dosyć je t twierdzić, że sztuka 
dramat;11czna wsz dzic, a szczególniej u nas, jest ważną galęzią życia umysłowe"'o, 
a że t atr jest sprzymierzeńcem mowy i literatury ojczystej; gdy zaś jest praw
dziwie dobrym, jest także cząstką O\'\ ego bezwzględne o pi~kna, które wznosi się 

J)Onad wszelkie zmiany, ponad wszelkie \\ielkości i upadki. 

. Kożmtan, Tc.itr, t. 1. ~. 4~ 

KOŹMIAN o FREDRZ J Pierwsze przedstawienie 
ŚLUJJriW P~L\'JEASKH'Jf 

Komedie I po!.tade Fredry będ c na w'kr6' pol
•k irnl, i to rl o tl'gO >lopnla, :i.e, :rt1.inlen1 niolm, 
grane być mogą tylko prze~ Polnk6w, nic ;two
rzyły w Pot„ce tealrtr, który iui pnccllrm t.un 
i'tninl, ale stworzył tea tr polski, ktJrci:o nic 
było. I przrcl Fredrą !Jyly komedie, byly clrnmah 
po pol,ku 111 a n<' i gr:me, był}' w u tae li osób 
WY'l~puJ , ych nawet p:itrlotycznc tyr.:id}', ale po
\lacir nie były pol,kie - l}yly out• albo konwen_ 
cjo11al 11 e, nlho 011cc, . lbo z obc}·ch na,;J:idow;ine. 
~·redro 'ta\\ia .i-ic n" de i..acll natury wyłąc;i:oi · 
i na W\kr6ś polskie, dał początek LCalrowł pol
skiemu. u.ił mu r.1cję bytu, dal mu byt rzeczy
wb;ty . (.„) 

Jc;t •trona tealru l'' redry nader dl 1 nas zb:i 
wicnnn. , a ze porozbiorowe spolc zenstwo, jak 
ju.l ntPutz 1au\va:tono, zaaad.lo, zbylecz.nie rozrui· 
!owało 'lę we IZl<"h I Jan11:ncle. le mo,;ło być 

io1c1.cj ponlrkąd, i w tych Izach było wiele szc.i: -
ryc:1, w lym lamencie wiele prawtł1iwej szlachet
n t'j bolc: ci; >kłont1i przecież zawsze do prze.ady, 
1>rze,adzi1i;m i Izami i lamentem i otlwolywa
ni • 11 ,;ę do lilo!ici i milo•ierdtia lullzkicgo, >la-
11 ' llly oię hł'ks. mi, co gor,za, nieraz graliśmy bo· 
I >Ć. !...) Tl'go chorohliw i;o 'mutku, L ·j obfilo c1 

łr7. i osll•11tacyj11 ·j żałoby mamy zbyL możr liczne 
·1.uly w t• ,•lr.i p<not.blorowej llteratur7.c . .dnle
s~czę~JI\\ •ZY naród nic moi:c i ć tylko I tarni 

WE'•LChnicniaml; potrzebny i jemu ,;miec h do 
zdrowia, al~ mu~l on IJYĆ :,:1.:czcr)'·1u, uczciwym.. 
samorodnym, rodzimym. Twórcą te~o porozh oro
we •o śm iech u był u nns Fredro. i.„) Błogo. la
wion}' ten śmiech: Błogosławiony jako przcciw
ważrnlc O\\ej mulku i łez obfitości; on n .1 o~y 

wb , elektryzuje, on przypomina nam i wladczy, 
że ~yjem), bo naród, który tak •enl 'CLnym mie
ch em ~i;; ~mit:Je, nie tylko nie umarł, ale z pew
no ci· ie unikr . Fredro uratował PolSk od 
ogólnej melancholii, wlnniimy mu wdzięc7.nOsc 

c ltora,go <lla lekarza. 
s. Koi.mian. Tealr, t . 1, s . 114-118 

w 11;isit1rn 'l'r:itr: .·. 1. I. 188.i 

W Nowy Rok lic:;nie ;.gronwdzo11a pulilic=.
i.osc nu wystawę komedii pod napisem: 
,.Magr1etyzrn serca czyl i Sluby pa ieńskie" 
byla bard:;o :adou:olonq; po ukońc-eniu wu 
stawy wywotala wnystkich artystów . Sztuka 
ta mieści ;;ię w r:::i;dzie najcelni jszyc/1 utwo
rów dramaLyc_nych w Polsce; pisar'.'. okazał 
w nie) wielką znajomo~ć ludzi i rzeczy 
a gładkim i dowc;pnym wierszowan ie 11 t pod
niósł i upr~yjemnit swój przedmiot. Gd=.ie 
indziej podobny płód literacki obndzilb!I po 
wszech nq uwagę znawców i ptiblicznosci, ale 
u nas ;:aledwie kilka slów kto rzeknie wy 
rhodzqe z teatrn. Pani Szy m kajlo bardzo 
pięknie odegrała rolę Anieli; scrdccz11q na 
iwność, niewin , 1ość dzie1.l..'icza. i czulą lito.' • 
w nieswniu pomocy niby rozpaczającemu 

Gu.>t icowi oddało : taleHtem widkiej a r
tustki dramat11c:: r1e1. Pa r1 i Nowiń:ska v.· lnicl
ncj roli V lary =.icrrkilo no siebie IHt'agę 110-

ws.<.erlmo, u 11bornfo pr:acd:;tnwila v•szustkie 
odc ie nio scrcn kobiet u, bląd.:.ąre j e::ęsto/.: roć 
r!IC'-d przez leki .orny .nnoś.:, ni.: ::I 1 wiarę. 
Rola Orgonowej w ko medii „Damy i huzary" 
i rola Klaru w niniejsze j sztuce, tak charak
ter y:;tyc;;;nie różnU;ce się z sobą, odegrane 
kolejno pr.:ez panią Nowińską, postnwil11 jq 
wysoko i dały po::nać w niej pierws;:ego rzę
du artystkę. Rola trzpiotowatego Gucia jest 
główną spręzynq tej sztuki, obejmuje sceny 
arcypiękne i JOtr.:ebuje do przedstawienia 
niepo.~politego artysty, którego rolę p. Pfei
fer nadspod::iewanie haraktcrystycz11ie ode
gral i .:.yskał oklaski. 

Kurier Krakowski 1835, DT 2 

MODRZEJEWSKA I HOFFMANOWA 
w ŚLUBA H P. L\'JI;;f.·sx1CH 

Rola Anieli odsiania v·~=ystklc su:ojslde, rodzime 
strony talentu p. Mod r =ejcu·sktej; dou·od::I ona, 
Jak ta ptl!kna i bogata nal11ra odczuć u.mte w 
na;deL!ka tntejs::ycll odcteniacll to uis;ystko, co do 
dziedziny ideatu n.ilcży. Aniela p , Modrzejewskiej 
jest pol.slor1 p.rn11ą ! tytko polską, jak 11nl ltt 
Fredry, nlC' }l"ol 1m111111 pols1dcj prototypem tak 
:: po u · i<c 1 · :cho u ·ności, jck :: uczuć . t.e::lęcla, dohroci, 
slod11c:y i 11cu·11ej lekkiego odcienia ronUin>o
trosct ur nc:o nkśu;iodomcj sicbte, a przectet ro.: 
lnncj t r catej jej os olJl<'. Kto nie U'ldzlat P. Mo-

HELE MODRZEJ!:. WSKA 

JAKO ANIELA 

d r=cJcu .•kic; u• tej roli, tak obie u;yobra!a Anie
lę; kto jq rri:: zobac::yl ten ju! n igdy Inaczej jej 
zro::::t•mic~ ani iq,1obra=k sobie nic ::doin . .Jest to 
r1C1Jdos ·011n1.,::a J\mela, j aka. byla jest i będzie 

kic.iykottn ck . ( ... ) .Tak Klara ;est doslwmllszym, 
n ie ':tuc ::nun• ltt!J k onu•e11cjonal 11 ym, ale Istotnym 
: l ' rlli i l,osc! , ril<C'ha i charakteru pr::eclu;sta
" il!lliHil . \niel i, tuk p. lioffmannou:a jest mis
i r~ ·w".<kin' u 1111j ur1tc·lniejs:11m <lopelntentem zbio
rou·1• j L<l".!t!J, l;t<irn .,ię :u:lc panną pol!kq . Ante!a 
ł 1 lt • rn .~tt to h"pro':t pr.:-ecttnie ch 11 n1ktr•ry, n 1ed
nttl-\ .n•tju 1.·s,.1il11e sol 1i.~ strony i v: =u!rtktc cccł1.u 

r<Jd~inn•· i •u·oj. ·1<"·; kto /J y :7tal tylko t\ ni dę lub 
!ct11 r '. nic m iall.! u jcs::czc wyo/Jra!enta ;:upelnego 
' ' polskiej 1;1111 ntc . al<" lcto je razem uirl:i , tca 
h po:nu ce najdelif.:at n lejs;yclJ adcieninC'll jej 
t!'mp~rnmcnt11 , usposo 1Jlc11la, ten dopiero ad11aj
rl =te typ. 

s . Koźmian, T eatr, t. l , s 383-384 

KOZMIAN op w tan1u 

A ISZ({ 
'I' I·; \'I' li \ I.' r() 

Nic można także pominąć milczerticm szczę
śliwego pomysłu dyrekcji wydawnictwa 
„Afisza". Będąc organem dyrekcji, która nie
raz potrzebuje odezwać się w własnej pra
wie, „Afisz" tworzy nić łączącą teatr z pu
bliczno: cią., którą wtaj mnicza w mechanizm 
zarządu i obznajamia z wypadkami i życiem 
artystycznego śniata. W intelektualnym za
stoju Krakowa nie należy lekceważyć nawet 
tak drobnego środka pobudzając ~o. jakim 
je t skromna gazetki' drukowana cztery razy 
na tydzień na Od\HOtnej stronie l{'.atralnego 
programu, przynosząca oprócz rzeczy miej
scowych echo ogólnego ruchu arty t:vcznego 
Europy. Bez wątpienia „Afisz-" będzie się 

1 sztalcić stopniowo i polepszać, zyskiwać na 
wewnętrznej warto'ci. Z przyjemno"cią wi
dzim~-, że je t umiarkowan m, bardzo umiar
kowanym w reklamie, przepełniającej szpal
l.v podobnych organów paryskich, oraz że 

w rcc<'nzjacb teatralnych, Jakie dotąd za
mieścił, umiał wybrnąć z rutyny krakow -
klej, polegającej na karmieniu czytelników 
stcreot powvml frazc ami, z jakich się skła
da wyłącznie ograniczony słownik miejsco
wych recenzentów, którzy w wych produk
cjach zdołali dosięgnąć szczytu banalności 

w pochwale i naganie, i na tym wysokim 
poziomie utrzymują się z wytrwałością god-
ną podziwu. 

s . K zmian, Teatr, t. 2, s . 54-55 

opr . .Jerz) Gol 
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